
برنامه های ماه ژوئن ۲۰۱۸ Iranian Cultural Association هفته نامه شماره ۶۳ در ۲ صفحه

  مراسم بزرگداشت و تقدیر از خدمات ارزنده
 دکتر یونس پارسابناب

یکشنبه ۱۷ ماه جون ۲۰۱۸  
۳ الی ۶ بعدازظهر  

 برنامه شامل گفتار و موسیقی به ترتیب زیر برگزار خواهد شد:
 فرشید مقیمی                     شروع برنامه و خیر مقدم

محمد اقتداری                دوست قدیمی 
مهدی ابطحی                 دوست قدیمی 

محمد عابدین                   همکار دانشگاهی 
یوهانس آباته       همکار دانشگاهی 

افشین پارسابناب        پسر دکتر پارسابناب 
موسیقی آذری                         

تنفس 
حسین بشارتیان             همکار دانشگاهی 

مهدی ناظر                     عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران 
ایرج امبش                     عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران 

امیر اصغری                   دوست قدیمی 
نادر مجد                        موسیقی 
ارسالن حمیدی              موسیقی 

گفتار حضار در جلسه 
محمد برقعی                  عضو هیئت مدیره کانون 

محمد برقعی                  اهداء لوحه تقدیر 
یونس پارسابناب           قبول لوحه تقدیر 
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ـبرـنامـه ۱۸ مـاه ژوئـن 

 مجمع عمومی سالیانه
 گزارش فعالیت یکساله هیئت مدیره

 ـبرـنامـه دوشـنبه ۲۵ مـاه ژوئـن

 مجمع عمومی سالیانه
  انتخابات هیئت مدیره

.………………………………………… 
 کانون دوستداران فرهنگ ایران تقدیم میکند:

  جشن تیرگان. فالیر جشن در صفحه دوم همین

  کانون دوستداران فرهنگ ایران
                 بـیا ـتا قـدر ـیک دیـگر بـدانـیم                                                                کـه ـتا ـناگـه ز ـیک دیـگر نـمانـیم

 دکتر یونس پارسابناب از اعضای «کانون دوستداران فرهنگ ایران » در واشنگنت
 دی سی و از اعضای اتحاد چپ ایرانیان، واشنگنت و حومه.

 

 یونس پارسابناب، متولد ۱۳۱۶ خورشیدی در تبریز از آغازگران کنفدراسیون

 جهانی دانشجویان ایرانی در آمریکا در سالهای ۱۹۷۹-۱۹۶۳ از نویسندگان

 نشریه «ستارخان بایراغی » ارگان کنفدراسیون جهانی به زبان ترکی آذربایجانی

 در سالهای ۱۹۷۶- ۱۹۸۰، سردبیر مجله انگلیسی زبان ریپه « بررسی تاریخ

 اقتصاد سیاسی ایران ) از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۱، دارنده درجه لیسانس در علوم

 سیاسی از دانشگاه هاوارد ( واشنگنت-۱۹۶۵)، دارنده درجه فوق لیسانس در علوم

 سیاسی  و تاریخ از دانشگاه هاوارد ( واشنگنت ۱۹۶۷ ). دارنده درجه دکترا در علوم

سیاسی بین املللی از دانشگاه  کاتولیک واشنگنت ۱۹۷۴

 از نویسندگان نشریه ای « میزگرد» (چاپ کلن ) از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۳،  از

 نویسندگان نشریه ای دوهفتگی ایرانیان چاپ واشنگنت از سال ۱۹۹۷تا ۲۰۱۲. از

 نویسندگان نشریات اینترنتی روشنگر، مجله هفته، عصر نو، گزارشگر، اشتراک و

 …..، نویسنده کتاب تاریخ صدساله ی احزاب و سازمانهای کارگری،

 سوسیالیستی و کمونیستی ایران، در دست تهیه.  استاد تاریخ سیاسی جهان و

 خاورمیانه در دانشگاه استریر واشنگنت از سال ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۸. نویسنده تاریخ

صدساله احزاب و سازمانهای سیاسی ایران (۱۲۸۴ تا ۱۳۸۴).

محل برگزاری مراسم بزرگداشت 
 James Madison High School
 2500 James Madison
  Dr., Vienna, VA 22181
  Warhawk Lecture Hall
Entrance 9 or 12 چند ویدئو از سخنرانی دوشنبه قبل

https://kanooneiranian.org/2018/06/13/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2/
https://kanooneiranian.org/2018/06/13/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2/
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جشن ها و گذشته تاریخی خود را زنده کرده و بآن مفتخر باشیم 

دکتر محمد اقتداری

https://youtu.be/BGKW_RgYgaE
https://youtu.be/BGKW_RgYgaE

